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ΠΡΟΣ
1. Για το τμήμα Α΄ της
μελέτης (Αγροχημικά)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΩΛΕΝΗΣ Δ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ- ΖΩΩΤΡΟΦΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ Κ΄ΣΥΝΑΦΩΝ
Ταχ.Δ/νση: 4 ο χλμ Ε.Ο Αρχαίας
Ολυμπίας-Πύργου
ΤΚ 27065
ΤΗΛ. κιν. 6974731669

2. Για το τμήμα Β΄ της μελέτης
(Λιπάσματα)
ΚΑΝΔΡΗ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Λ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 29
ΠΥΡΓΟΣ-ΗΛΕΙΑΣ ΤΚ 27131
ΤΗΛ & FAX: 26210-32470
κιν. 6939 488663

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος μας, κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 26299/18-09-2020 Πρωτογενούς αιτήματος, της
Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης κ΄ Πρασίνου , ενδιαφέρεται να αναθέσει στους
ανωτέρω οικονομικούς φορείς , για τα ανάλογα τμήματα , τις παρακάτω προμήθειες που

αφορούν << ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ >>
από 07/09/2020

,

σύμφωνα με την

συνημμένη μελέτη .

Παρακαλούμε , τον αντίστοιχο οικονομικό φορέα να μας αποστείλει σχετική προσφορά
(κλειστή),

μέχρι και την Δευτέρα

05/10/2020

και ώρα 13:00

καθώς επίσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,

τα οποία κατατίθενται

Γραμματείας και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας ,(Πολύκεντρο–Πατρών
Πύργου – Ηλείας

στο Τμήμα

κ΄ Τ.Πετροπούλου

ΤΚ 27131 ). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο

αναγράφονται, η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο τίτλος της προμήθειας αντίστοιχα (ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ)

για την οποία υποβάλλεται η προσφορά

και τα στοιχεία του

εκάστοτε οικονομικού φορέα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και:
1. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου
η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου
του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη

του

Διοικητικού

Συμβουλίου.(άρθρο

80

παρ.

9

του

Ν.4412/2016,

όπως

συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκληση για υποβολή προσφορών. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
2. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης
3. Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδίου του νομικού προσώπου της εταιρίας ή για ατομική
επιχείρηση , για μισθωτούς και μη μισθωτούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (καταστατικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η)
5. Τυχόν ένσταση κατά της παρούσας

πρόσκλησης , υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών . Για το παραδεκτό της ένστασης
απαιτείται παράβολο υπέρ του Δημοσίου , όπως ορίζεται στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016
, το οποίο

τροποποιήθηκε

κ΄ ισχύει

με το

άρθρο

43

του

Ν.4605/2019.Η παρούσα

καταχωρείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πολύκεντρο).

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συν. Μελέτη

ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τίτλος προμήθειας

: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (αγροχημικά)
και λιπασμάτων»

Φορέας προμήθειας

: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός

: 9.946,49 €

Υπάρχουσα πίστωση

: 20.000,00 €

K.A.

: 35.6693.01
35.6693.02

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού(αγροχημικά)

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

και λιπασμάτων

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
9.946,49 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αποτελείται από δύο (2) επιμέρους τμήματα, και αφορά (τμήμα Α) στην προμήθεια
φυτοπαθολογικού υλικού (αγροχημικά) και (τμήμα Β) στην προμήθεια λιπασμάτων, αμφότερα για την κάλυψη των
αναγκών ανάπλασης και συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Πύργου.
Το φυτοπαθολογικό υλικό (αγροχημικά) θα χρησιμοποιηθεί από ειδικό συνεργείο της Υπηρεσίας Πρασίνου του
Δήμου για την προστασία των δένδρων, θάμνων και καλλωπιστικών φυτών στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου της
πόλης και των Δημοτικών διαμερισμάτων.
Τα λιπάσματα θα χρησιμοποιηθούν από ειδικό συνεργείο της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου στους κοινόχρηστους
χώρους της πόλης, καθώς και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, για τη βασική λίπανση, την εγκατάσταση
χλοοτάπητα και για τη φθινοπωρινή και ανοιξιάτικη συντήρησή τους. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φύτευση νέων
δένδρων, θάμνων και καλλωπιστικών φυτών.
Η δαπάνη προμήθειας του φυτοπαθολογικού υλικού (τμήμα Α) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του
τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα τον ΚΑ 35-6693.01. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό
των 4.995,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και προέρχεται από πόρους του Δήμου.
Η δαπάνη προμήθειας των λιπασμάτων (τμήμα Β) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους
και συγκεκριμένα τον ΚΑ 35-6693.02. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.950,53 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.
Το συνολικό κόστος προμήθειας
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

των

ανωτέρω

τμημάτων

ανέρχεται

στο

ποσό

των

9.946,49

€,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών ή για καθένα από
τα επιμέρους τμήματα.
Η προμήθεια από το μειοδότη, του συνόλου των ειδών ή του συνόλου των επιμέρους τμημάτων αυτών, θα γίνεται
τμηματικά, ανάλογα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας. Αν τα υλικά δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης,
δε συμφωνούν με τις προδιαγραφές της μελέτης ή εμφανίζουν κάποιο ελάττωμα ή πρόβλημα, ο μειοδότης υποχρεούται
να τα αντικαταστήσει με άλλα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Ο προμηθευτής θα παραδίδει τα προϊόντα στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύργου, όπου του υποδειχθεί με δική του
ευθύνη και με δικά του έξοδα.
Oι τιμές που υπάρχουν στην παρούσα μελέτη προέκυψαν μετά από έλεγχο στη τοπική αγορά.

Πύργος, 07/09/2020
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Συσκάκη Γαγιανή

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού(αγροχημικά)

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

και λιπασμάτων

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.946,49 €
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΜΗΜΑ Α - ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ)
Σκοπός των τεχνικών προδιαγραφών είναι η περιγραφή του φυτοπαθολογικού υλικού και τα κριτήρια αποδοχής αυτού,
ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες επιτυχούς εφαρμογής τους.
Για όλα τα προς προμήθεια είδη φυτοπαθολογικού υλικού θα πρέπει να υπάρχει έγκριση σε ισχύ από το Τμήμα
Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Όλα τα σκευάσματα πρέπει απαραίτητα να φέρουν ετικέτα με κείμενο όπου θα αναγράφονται η εμπορική και
επιστημονική ονομασία, η περιεκτικότητα, η ημερομηνία λήξης, το σήμα με το βαθμό της κλίμακας τοξικότητας κλπ.
Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές και σημάδια διαρροών και να μην έχουν
παραβιαστεί οι ταινίες ασφαλείας.
Η ημερομηνία λήξης των προς προμήθεια σκευασμάτων δε θα είναι προγενέστερη από την 30/09/2021.
Η σύνθεση, η μορφή, η συσκευασία, η διακίνηση, η αποθήκευση και η διάθεση του φυτοπαθολογικού υλικού θα είναι
σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί,
συμπληρωθεί και ισχύει.
Οι τύποι φυτοπαθολογικού υλικού είναι:
1. Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, μη εκλεκτικό, κατάλληλο για την καταπολέμηση κάθε είδους ζιζανίων.
Χρησιμοποιείται σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλια,
ελιές καθώς και σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Η δραστική του ουσία είναι Glyphosate 36% β/ο σε
φιάλη των 5 Lt.
2. Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση λεπιδόπτερων εντόμων που προσβάλλουν
κηπευτικά, αμπέλι, βαμβάκι, μηλιά, ροδακινιά και άλλες καλλιέργειες. Η δραστική του ουσία είναι
Emamectin Benzoate 0,95% β/β σε κουτί των 500 gr.
3. Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. Ο τύπος του σκευάσματος είναι πυκνό διάλυμα
(SL). Το propamocarb hydrochloride παρουσιάζει μικρή διασυστηματική κίνηση και η δράση του φαίνεται
να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής
ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων του περονόσπορου. Το fosetyl-Al

παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων
αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών. Η δραστική του ουσία είναι propamocarb 53% β/ο,
fosetyl 31% β/ο, βοηθητικές ουσίες 25,2% β/β σε φιάλη των 500 ml. Χρησιμοποιείται κυρίως σε
καλλιέργειες κηπευτικών.
4. Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση εναντίον βοτρύτη, αλτερνάριας,
σκληροτίνιας, μονίλιας, ριζοκτόνιας σε κηπευτικά, αμπέλι, δένδρα και καλλωπιστικά. Ο τύπος του
σκευάσματος είναι συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC). Η δραστική του ουσία είναι 50.0 % β/ο Iprodione,
55.03 % β/β βοηθητικές ουσίες σε φιάλη των 200 ml.

5. Υγρός χαλκός σε φιάλη των 5 Lt.
6. Εκλεκτικό, διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Απορροφάται
κυρίως από τα φύλλα και μεταφέρεται σε όλο το φυτό αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων. Η
δραστική του ουσία είναι Dicamba 70% β/β σε φιάλη των 600 ml.

7. Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Καταπολεμά μύκητες όπως
Φυτόφθορα, Πύθιο και Περονόσπορος σε διάφορες υπαίθριες ή θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
Χρησιμοποιείται επίσης στην κηποτεχνία, τόσο με ψεκασμούς όσο και με ριζοπότισμα, για την πρόληψη
και την αντιμετώπιση μυκητολογικών προσβολών σε χλοοτάπητες ή κωνοφόρα. Η δραστική του ουσία
είναι Fosetyl 80% β/β σε συσκευασία του 1 Kg.

ΤΜΗΜΑ Β - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός των τεχνικών προδιαγραφών είναι η περιγραφή των λιπασμάτων και τα κριτήρια αποδοχής αυτών, ώστε να
εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες επιτυχούς εφαρμογής τους.

Τα λιπάσματα θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Η συσκευασία θα είναι σύμφωνη με την άδεια εμπορίας του λιπάσματος, θα αναγράφει στο σάκο ή σε προσαρτημένη
ετικέτα τις αναγνωριστικές ενδείξεις, μεταξύ των οποίων τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει με το όνομα και το χημικό
τους σύμβολο, τον τύπο υλικού, βάρος και χημική ανάλυση, τυχόν ειδικές οδηγίες χρήσης, την εμπορική ονομασία, την
εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή, τη χώρα προέλευσης κλπ. Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να
είναι και να παραμένουν ανεξίτηλες και ευανάγνωστες. Τα λιπάσματα δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά συστατικά ή
προσμίξεις επιζήμιες για τον άνθρωπο, τα φυτά και τα ζώα.
Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καλά συντηρημένες, στεγνές και χωρίς φθορές.
Η ημερομηνία λήξης των προς προμήθεια λιπασμάτων δεν θα είναι προγενέστερη από την 30/09/2021.

Τα προς προμήθεια λιπάσματα και η περιεκτικότητά τους σε βασικά στοιχεία Ν (άζωτο), Ρ (φώσφορο) και Κ (κάλιο)
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΜΑΤΟΣ

1

Λίπασμα νιτροθειϊκής αμμωνίας 26-0-0

2

Λίπασμα αζώτου 27-0-0 + 5%
MgO + 0,2B

3

Ισορροπημένο λίπασμα αζώτου-φωσφόρου-καλίου 15-15-15

4

Λίπασμα αζώτου-φωσφόρου-καλίου 14-7-14 + 4MgO+0.1Fe+0.1Zn

5

Λίπασμα 21-5-10 + Mg (Complesal)

6

Λίπασμα 20-10-10 με θειϊκό κάλιο

7

Λίπασμα PANTEKALI 0-0-30 +8MgO+16.4S+B

Πύργος, 07/09/2020

Ο Συντάξας
Δημητρακόπουλος Αναστάσιος

Θεωρήθηκε
Συσκάκη Γαγιανή

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (αγροχημικά)

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

και λιπασμάτων

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.946,49 €
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α-ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Glyphosate 36% SL σε φιάλη των 5 Lt

Τεμάχιο

2.

90

30

2700

Emamectin Benzoate 0,95% SG σε κουτί των 500 gr Τεμάχιο

7

20

140

3.

Previcur Energy SL σε φιάλη των 500 ml

Τεμάχιο

10

26

260

4.

Rovlar Aquafio 50 SC

Τεμάχιο

8

13

104

5.

Υγρός χαλκός σε φιάλη των 5 Lt

Τεμάχιο

7

48

336

6.

Dicamba 70% SG σε φιάλη των 600 ml

Τεμάχιο

10

30

300

7.

Fosetyl 80% WG σε συσκευασία του 1 Kg

Τεμάχιο

7

27

189

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑ Α

4.029,00 €

ΠΡΟ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24 % 966,96 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑ Α
ΜΕ Φ.Π.Α.

4.995,96 €

ΤΜΗΜΑ ΒΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΕΙΔΟΣ

Λίπασμα νιτροθειϊκής αμμωνίας 26-0-0 σε
τσουβάλι των 40 Kg
Λίπασμα αζώτου 27-0-0 + 5%Mg + 0,2B σε
τσουβάλι των 40 Kg
Ισορροπημένο λίπασμα αζώτου-φωσφόρου
-καλίου 15-15-15 σε τσουβάλι των 25 Kg
Λίπασμα αζώτου-φωσφόρου-καλίου 14-7-14
+4 MgO+ 0.1Fe+0.1Zn σε τσουβάλι των 25 Kg
Λίπασμα 21-5-10+Mg (COMPLESAL) σε τσουβάλι
των 25 Kg
Λίπασμα 20-10-10 με θειϊκό κάλιο σε τσουβάλι
των 40 Kg
PANTEKALI 0-0-30 +8MgO +16.4S+B σε τσουβάλι
των 40 Kg

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Τσουβάλι

80

15

1200

Τσουβάλι

20

17

340

Τσουβάλι

20

18

360

Τσουβάλι

60

18

1080

Τσουβάλι

20

18

360

Τσουβάλι

40

24

960

Τσουβάλι

3

27

81

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑ Β

4.381,00 €

ΠΡΟ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 13 % 569,53 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑ Β
ΜΕ Φ.Π.Α.

4.950,53 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (ΤΜΗΜΑ Α + ΤΜΗΜΑ Β)

8.410,00 €

Φ.Π.Α. (24 % ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α & 13 % ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Β)

1.536,49 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΤΜΗΜΑ Α + ΤΜΗΜΑ Β)

9.946,49 €

Πύργος, 07/09/2020

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Συσκάκη Γαγιανή

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

και λιπασμάτων

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.946,49 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : Με την συγγραφή αυτή , καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 2 : Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3 : Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 9.946,49 €, με υπάρχουσα πίστωση για
το τρέχον έτος 20.000,00 €, στους επιμέρους Κ.Α. των τμημάτων Α (10.000 € - Κ.Α. 35.6693.01) και Β (10.000 € - Κ.Α.
35.6693.02).

ΑΡΘΡΟ 4 : Η προμήθεια και των δύο (2) τμημάτων της παρούσας τεχνικής περιγραφής θα εκτελεσθεί εντός δώδεκα (12)
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Θέματα σχετικά με το χρόνο παράδοσης, τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση και την παραλαβή της προμήθειας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206, 207 και 208 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5 : Ο ανάδοχος, μετά την έγκριση της απόφασης ανάθεσης υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης, δεν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1.
ΑΡΘΡΟ 6 : Η παράδοση των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται στο σύνολο της τεχνικής έκθεσης δύναται να γίνει
τμηματικά. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αναθετούσα αρχή. Η παραλαβή της
προμήθειας, διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής , σύμφωνα με τα άρθρα 200, 202, 208 και 221 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7 : Συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας είναι :
α. Η σύμβαση
β. Η προσφορά του αναδόχου
γ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
δ. Η τεχνική έκθεση & οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

Πύργος, 07/09/2020
Ο Συντάξας
Δημητρακόπουλος Αναστάσιος

Θεωρήθηκε
Συσκάκη Γαγιανή

